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SPOR O ENERGIE
Definitívne by sa tým mal

vyriešiť spor o úhradu ener-
gií na futbalovom štadióne
v čase do vyriešenia sporu
o platnosť či neplatnosť vý-
povede zmluvy medzi mes-
tom a klubom. Zabezpečenia
energií a ich úhrad sa DAC
1904 domáhal predbežným
opatrením súdu a neskôr aj
exekúciou, pričom nielen
okresný či krajský súd, ale aj
exekútor dali klubu za prav-
du. Podľa tohto uznesenia by
mesto malo nielen zabezpe-
čiť energie a vodu, ale ich aj
uhradiť – nestačí teda len
umožniť, aby si klub tieto
energie mohol od dodávate-
ľov zaistiť. Podľa dunajsko-
stredského primátora Zoltá-
na Hájosa mesto uznesenie
akceptuje, avšak s ním nesú-
hlasí, lebo takéto rozhodnu-
tie o úhrade energií nebolo
v pôvodnom rozhodnutí 
súdu a po porade s poslanca-
mi a právnikmi bude magist-
rát hľadať všetky možné mi-
moriadne prostriedky, ako sa
plneniu tohto uznesenia vy-
hnúť.

Týmto uznesením okresné-
ho súdu sa mala skončiť jed-
na fáza sporu, ktorá vypukla
vypnutím dodávok energií
a vody na futbalovom štadió-

ne po tom, ako mesto vypo-
vedalo zmluvu s klubom –
zdá sa však, že súdne spory
týchto subjektov budú po-
kračovať. 

SPOR
O (NE)PLATNOSŤ

VÝPOVEDE
Naďalej totiž zostáva vo

vzduchu platnosť či neplat-
nosť samotnej výpovede
zmluvy, kde sa postoje oboch
strán diametrálne odlišujú.
Prvé rokovanie okresného
súdu v hlavnom spore
o (ne)platnosť výpovede by
malo byť 31. októbra.

Zdá sa však, že dve rele-
vantné skutočnosti vedú obe
strany sporu k rokovaniam.
Prvou je už spomínané
uznesenie okresného súdu,
podľa ktorého mesto mo-
mentálne prehráva, druhou
na jar schválená dotácia štá-
tu na rekonštrukciu dvad-
siatky futbalových štadió-
nov, medzi ktoré bol zarade-
ný aj klub zo Žitného ostro-

va. V Dunajskej Strede by
malo ísť o rekonštrukciu šta-
dióna s kapacitou 5500 di-
vákov, na ktorom by mali
byť dobudované tribúny so
zastrešenými všetkými mies-
tami, trávnik má byť vyhrie-
vaný. Klub by mal poskytnúť
maximálne 10 až 15 percent
nákladov, zvyšok by mali
uhradiť štát a samospráva
v pomere 60:40. 

Zrejme aj z tohto dôvodu
oslovilo mesto klub s návr-
hom na rokovania a na uzav-
retie mimosúdnej dohody.
Minulú stredu sa stretnutie,
kde mesto zastupoval primá-
tor Zoltán Hájos i dvaja
mestskí poslanci a klub dvaja
členovia predstavenstva aj
právny zástupca (bizarnosť
situácie na Žitnom ostrove
dokladuje fakt, že mesto za-
stupujú poslanci za SMK
a Most-Híd, klub obhajuje
advokátska kancelária An-
dreja Danka, predsedu SNS),
uskutočnilo. 

Či sa strany blížia k mimo-
súdnej dohode o výpovedi
zmluvy medzi mestom a klu-
bom, je neisté. Klub odmieta
spájanie tejto výpovede s re-
konštrukciou štadióna, pod-
ľa viceprezidenta DAC 1904
Barnabása Antala „vedenie
klubu bude bezvýhradne spo-
lupracovať s mestom pri pro-
jekte prestavby štadióna. Sú-
časný spor s mestom o plat-
nosť výpovede by nemal byť
problémom pri tejto prestav-
be – klub však naďalej čaká

na návrhy mesta v otázke mi-
mosúdnej dohody.“ 

Antal sa nazdáva, že pro-
jekt rekonštrukcie štadióna
by mal byť realizovaný v spo-
lupráci s klubom, lebo v mi-
nulosti sa ten podieľal na prí-
prave podkladov projektu,
a práve pre svoju 109-ročnú
históriu je FK DAC 1904 po-
važovaný za baštu futbalu na
Žitnom ostrove a bol zarade-
ný futbalovým zväzom do
zoznamu dvadsiatky miest,
kam poputujú dotačné finan-
cie štátu.

SKONČIA SA
SÚDNE PROCESY?
S otázkou na konkrétnu

predstavu mesta, ako by sa
dala dosiahnuť mimosúdna
dohoda v tomto kľúčovom
spore, sme oslovili primátora

Hájosa. Najprv ju nechcel
konkretizovať, potom predsa
pre náš denník povedal, že
plánujú v rokovaniach po-
kračovať s cieľom, aby klub
stiahol všetky doteraz poda-
né žaloby a ukončili sa tak
súdne pojednávania.

Problémom je však aj to,
že kým FK DAC 1904 navr-
hol mestu úpravu pôvodných
zmluvných podmienok v pro-
spech mesta Dunajská Stre-
da – zmeny by sa mali týkať
skrátenia doby trvania zmlu-

vy, zníženia režijných nákla-
dov na prevádzku futbalo-
vých štadiónov, hradených
mestom, zníženia výšky roč-
nej podpory mesta pre futba-
lový klub, úpravy výšky fi-
nančnej podpory mesta pre
mládežnícke mužstvá – ma-
gistrát podľa primátora pova-
žuje naďalej výpoveď zmluvy
za platnú. Zmluva je teda 
podľa mesta neplatná, rovna-
ko aj jeho záväzky voči klu-
bu a z tohto stanoviska chce
vychádzať pri ďalších rokova-
niach. Na rozdiel od minu-
losti však už mesto pripúšťa
aj odpredaj svojho podielu
(10 percent) väčšinovému ak-
cionárovi spoločnej akciov-
ky, t.j. klubu.

Nuž, príbeh zo Žitného ost-
rova nadobúda čoraz jasnejšie
črty nekonečnosti. Do sporu
mesta s klubom sa navyše za-
pojila aj časť fanúšikov a oby-
vateľov mesta, ktorá petíciou
žiada od magistrátu, aby vyšiel
v ústrety klubu FK DAC 1904
– petičné požiadavky zapoje-
nia energií a aktívnej spolu-
práce mesta s klubom na re-
konštrukcii štadióna sú totož-
né s predstavami vedenia klu-
bu. Od toho, akú podporu zís-
ka táto petícia, požadujúca ra-
cionalitu a zdravý rozum od
predstaviteľov mesta, budú zá-
visieť zrejme aj ďalšie rokova-
nia dvoch proti sebe stojacich
strán. 

Navyše supervolebný rok
2014 sa blíži aj v Dunajskej
Strede a futbal bol na Žit-
nom ostrove vždy silným vo-
lebným argumentom...

RÓBERT KOTIAN

Okresný súd vydal uznesenie v kauze mesto Dunajská Streda vs. klub FK DAC 1904

Spor o budúcnosť futbalu sa nekončí
„Súd má za to, že povinný je exekučným titulom zaviazaný zabezpečiť dodávku energií 

na vlastné náklady“ – tak znie kľúčová veta uznesenia Okresného súdu v Dunajskej Strede,

prijatého okresnou sudkyňou 19. augusta 2013 v spore medzi mestom Dunajská Streda

a klubom FK DAC 1904. Na vysvetlenie, povinným je mesto Dunajská Streda.    

... druhú viceprezdent

klubu DAC 1904 

Barnabás Antal. 
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Dve strany sporu, jednu

predstavuje primátor

Dunajskej Stredy Zoltán

Hájos... FOTO TASR/
EDMUND ÖRZSIK

„ „Mesto uznesenie súdu akceptuje, 
bude však hľadať všetky možné 
mimoriadne prostriedky, ako sa 
plneniu tohto uznesenia vyhnúť.

ZOLTÁN HÁJOS, primátor Dunajskej Stredy

„ „Súčasný spor s mestom o platnosť 

výpovede by nemal byť problémom pri

rekonštrukcii futbalového štadióna.
BARNABÁS ANTAL, 

člen predstavenstva FK DAC 1904


